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Fredagen den 30 mars 

Katolska kyrka~n - så ska den se ut 

Den upphetsade debatten i Sydsvenskan om q-märkningen 
av Kvinnocentrums gamla hus på Lilla Algatan 8 har kommit 
att handla om katolicismens mysterier, om Miljöpartiets 
existens och om miljön kontra människan. Men ingen har i 
bevarandedebatten frågat efter vad det i övrigt är av Lunds 

Bilden visar fasaderna som de tar 
sig ut från Agardhsgatan. Man 
möter en kyrkobyggnad med 
stora takytor med en lanternin och 
en klockstapel som sticker upp tJ.ll 
ca lO meters höjd. Fasaden utmed 
Stora Tomgatan, där de välvuxna 
oxlarna måste fällas, blir veckad 

med flera entreer och utbuktningar 
Längst till hö~er skymtar, sett i 
snett perspektiv, en replik av det 
aktuella lilla gatuhuset på Lilla 
Algatan 8. 

Det är en spännande byggnad, 
men anpassar den sig till de miljö-

stadskärna man bevarar när katolska församlingen ska bygga en 
kyrka mitt inne i kulturkvadranten. I Sydsvenskan har tidigare 
visats ett foto av en modell uppifrån, men hur tar sig bygget ut 
från gatan? Veckobladet visar här det aktuella förslaget så som 
det framgår av byggnadslovsritningarna. 

kvaliteter som man ska värna om i 
Lunds stadskärna? stadsplanen, 
som kommer upp i kommunfull
mäktige i april, innehåller en 
särskild hänvisning till 38 § 
byggnadsstadgan som anger att 
"särskild hänsyn skall tas till 

områdets kulturhistoriska egen· 
art". VPK anser i en reservation i 
byggnadsnämnden att den plane
rade kyrkan strider mot denna 
bestämmelse. Vi tycker att det 
bör föras en diskussion om detta 
- inte bara det q -märkta huset. 

Social miljö -inget för Miljöpartiet 
Det vax inte mycket positivt som 
kom ut av mötet mellan Vpk, 
SAP och Mp om budgetramarna. 
När frågan kom upp igen i Kom
munstyrelsen förra tisdagen stod 
två principiellt olika inriktningar 
av budgetarbetet mot varandra. 
Den borgerliga nerskärningslin
jen, som var extremt hård i ut
gångsläget,ville pruta bort 10% av 
kommunens utgifter på fem år 
men hade modifierats till 8.5%. 
Mot detta stod SAP:s och Vpk :s 
utbyggnadslinje . 
Borgarna hade alltså minskat sina 
nerprutningskrav något och miljö
partiet accepterade inriktningen, 
men ville nöja sig med 6.5 % i 
prutningar. 

SAP kör med utbyggnad med 
cirka 3% det första året och 
vill sedan ha i stort sett oför
ändrade utgifter. 

Vpk vill i princip ha en ut
byggnad av den kommunala 
servicen efter behov och med 
tyngdpunkten lagd på so
cial service, skola kollektivtra
fik och kultur, men föreslog som 
riktvärden en 3%-ig ökning de 
båda första åren och 2% under 
de tre följ ande. 

Skillnaden mellan de två hu
vudlinjerna ligger både i service 
tilllundaborna och i antalet jobb. 
Borgarna och Mp har valt sämre 
service och farre jobb i kommu
nen medan SAP och Vpk går 
motsatt väg. Borgama och Mp 
föreslår i princip att flera hundra 
jobb skall försvinna från kommu
nen. Man ökar alltså medvetet ar
betslösheten, i synnerhet för kvin
norna. 

Det är ingen tvekan om att 
nerskärningspolitiken ingår i den 

moderatstyrda kampanjen för pri
vatisering av samhällsservice. Man 
banar väg för privata företag som 
vill tjäna en hacka på "effek
tivare" barnomsorg, skola, åld
ringsvård m .m. 

Det är anmärkningsvärt att 
centern och folkparitet i Lund 
fortsätter sin roll som bihang till 
moderatema och inte tar något 
ansvar för arbete och serivce i 
Lund. 

Och att Mp går på samma de
struktiva linje. Arbete och god 
service har tydligen ingen plats i 
deras milj ö begrepp. 

Visserligen går Mp ut med ett 
dubbelt budskap: Förvaltningarna 
skall spara men slår besparingarna 
för hårt kommer man inte att 
rösta för dem. Mp har vidare un
dantagit socialförvaltningen, · kol
lektivtrafiken samt en del annan 

verksamhet från sina besparingar 
men det innebär att bördan kom
mer att vila ännu tyngre på de 
drabbade förvaltningarna . 

Kommunstyrelsens beslut blev 
efter en del omröstningsturer i 
huvudsak det borgerliga med 
miljöpartiets förbehåll. 

styrelsen beslöt också att de 
effekter som budgetbeslutet får 
på sysselsättningen skall redo
visas utförligt. Man skall då också 
försöka uppskatta vilken effekt 
den kommunala budgeten har på 
arbetsmarknaden i stort i kom 
munen . 



Fördela skolans förstärkningsresurser 
I förra veckans VB pekade vi på 
hur skolstyrelsen undandrar sig 
ansvaret för besvärliga fördelnings
frågor . Avgörandena skjuts över 
till skolkansliet och rektorsexpe
ditionerna. Lärarfackliga intressen 
och låsningar får stor inverkan på 
besluten. Resultatet blir, att en 
del barn, som har stort behov av 
och rätt till extra resurser, bestjäls 
på dessa. 

Blygsamt resultat 
I Lund försöker man visserligen 
fördela en större del av förstärk
ningsresursen (de medel riksdagen 
anslagit för elever med särskilda 
behov) efter behov än i de flesta 
andra kommuner. Progressiva 
tjänstemän och rektorer Uodå, det 
finns en och annan, även i den här 
kommunen) har, trots att de inte 
fått något stöd av skolstyrelsen, 
lagt ner mycket arbete på att kon
struera ett system för behovsori
enterad fördelning. Resultatet kan 
dock tyckas blygsamt: för Norra 
Fäladens del (båda rektorsområ
dena tillsammans) rör det sig kan
ske om 8- 10 tjänster extra. 

Fördelningen inom rektorsom
rådena är det svårare att få någon 
uppfattning om. I dagarna har SÖ 
lagt fram en rapport, där det på
stås, att hälften av förstärknings
resursens 2,4 miljarder används 
för att förbättra situationen för 
lärarna. Nu är det väl många gång
er svårt att skilja på vad som är 
bra för lärare och elever, som ska 
göra ett jobb tillsammans. 

Det är inte heller självklart vil
ka elever som gynnas av vad. Ge
nerella åtgärder av typ delning av 
en klass är för de elever som har 
"särskilda behov" många gånger 
bättre än specialundervisning. 

Helhetssyn 
Det är också viktigt med en hel
hetssyn på problemet. Man får in
te stirra sig blind på procentsatser 
och lärarveckotimmar i förstärk
ningsresursen utan att ta hänsyn 
till det som betalas av andra me
del. Vilken roll kan och bör resur
serna för hemspråks- och invand
rarundervisning få i sammanhang
et? Och kan man med nuvarande 
organisation använda fler resurser 
på t ex Svenshögs rektorsområde? 
Vilka förändringar skulle man an
nars behöva göra? 

En helhetssyn innebär också, 
att man utgår från det självklara 
faktum att skolans problem inte 
bara är skolproblem . Möjligheter
na att arbeta utifrån en sådan syn 
ökar fö rhoppningsvis i en situa
tion med kommundelsnämnder 
och kommundelsförvaltningar. 

Gymnasiet 
Även gymnasieskolan har sina för
delningsproblem. När man härom
året drog in en del av statsbidrage· 
tilllärarlöner (alltså införde lärar
lösa lektioner) flyttades resurser 
över från i huvudsak elever på 
praktiska till elever på teoretiska 
linjer. Man valde nämligen (med 
riksdagens goda minne, det skall 
sägas) att reducera antalet lärar
lösa lektioner med hjälp av pen-

gar, som tidigare hade använts 
för stöd åt elever och klasser med 
särskilda svårigheter. 

De lärarlösa lektionerna har 
visserligen avskaffats nu, men 
samma fenomen dyker upp i an
nan dräkt. Nu kallas det timreduk
tion och drabbar många gymna
sier med ännu större minskning 
av statsbidraget än den förra vari
anten. Troligtvis kommer man att 
försöka mildra verkningarna på 
samma sätt som förut. 

Hur man resonerar i denna frå
ga är symptomatiskt för hela de
batten. Nästan alla betonar hur 
viktigt det är att reducera de lärar
lösa lektionerna till ett minimum. 
Få tycks inse att de medel man då 
behöver måste tas någonstans 
ifrån. Än färre tycks vara medvet
na om varifrån de tas. 

Mp aningslöst 
Ä ven i debatten om nedläggning 
eller ej av skolor med vikande 
elevunderlag måste många huvu
den dras upp ur sanden. Man mås
te ställa frågan: om vi väljer att 
behålla klasser med få elever i för 
att låta barnen gå kvar i en miljö 
de vant sig vid och trivs i, vilka 
rektorsområden, klasser och ele
ver är vi då beredda att beröva 
resurser de annars skulle ha fått? 

Man kan inte som miljöpartiet 
aningslöst stappla efter i centerns 
spår och säga, att man är för be
varande av små skolor på lands
bygden. Man måste sätta sig in i 
vilka konsekvenser det får på and
ra håll i kommunen. 

Därmed inte sagt att det alltid 
är rätt att lägga ner en skola när 
elevunderlaget viker. Det kan fin
nas särskilda skäl och fiffiga p rak
tiska lösningar, som kan moti
vera att en viss skola fmns kvar. 
Men om det kostar, måste skol
styrelsen redovisa hur mycket och 
varifrån pengarna tas. 

slutsatsen av de här exemplen 
blir, att skolstyrelsen måste ta ett 
större ansvar för fördelningen och 
användningen av skolans resurser. 
Den direkta användningen måste 
de som arbetar i skolan (inte bara 
rektorer!) besluta om, men skol
styrelsen får skaffa sig möjlig
heter att värdera resultatet i för
hållande till givna mål. De övergri
pande fördelningsbesluten måste 
skolstyrelsen fatta. Den måste då 
utgå från de konkreta förhållan
dena i i olika skolor och klasser, 
inte från någon abstrakt "rätt
visa". Ett gäng småkillar, som hål
ler på att stötas ut i småkriminali
tet på Norra Fäladen får inte läm
nas vind för våg, därför att de 
resurser, som Svenshögs rektors
område ska ha enligt "pottkvoten" 
redan är intecknade. Finns det 
andra områden, där läget inte är 
så alarmerande (och det finns an
ledning att tro tt det är så) mås
te resurser tas därifrån. Om vi 
idag har ett system för fördelning
en, som innebär att det inte görs, 
måste systemet förändras. Att 
skapa majoritet för det i skol
styrelsen borde vara en angelägen 
och inte alldeles omöjlig uppgift. 

Inga pengar 
till Landstormen 
Fastighetsföreningen Landstorm
en vill ha hjälp av kommunen till 
sina lokaler. Landstormen utgörs 
av Lottakåren och FBU, Frivillig 
Befälsutbildning, och lokalerna 
det handlar om är hemvärnsgår
den strax bredvid ridhuset på Ge
tingevägen. Landstormen har an
sökt om ett lån på 23 300 kr från 
kommunen, och detta lån skall 
vara ränte- och amorteringsfritt ! 
Ett am orteringsfritt lån får väl 
närmast betraktas som en gåva . .. 

Till saken hör att kommunen 
för en tid sedan givit Landstorm 
en pengar till att bygga ett staket 

runt hemvärnsgården. Staketet 
ska skydda gården mot de stenar 
som ungdomar kastar på den 
(hej a ungdomen, sätts anm.) då de 
blivit avvisade från lördagsdanser
na där. Lottakåren och FBU 
klarar alltså inte av nämnda situa
tion, och frågan är väl om dessa 
organisationer egentligen har nå
gonting alls att göra med försvaret. 
De är nog istället rent ideologiska 
organisationer , med syfte att be
vara en föråldrad militaristisk 
fosterlandskärlek. Nej , låt dem 
fmansiera sig själva. 

Interpellationerna först 
Interpellationerna i fullmäktige, 
dvs de frågor ledamöterna ställer 
till kommunens befattningshava
re, behandlas i allmänhet sist på 
mötena. Nu har de här interpella
tionerna ofta ett politiskt innehåll 
och interpellationsdebat terna är 
ofta de mest politiska och ideolo
giska diskussionerna i fullmäktige, 
och därmed också de mest intres
santa för allmänhet och press . 
Därför är det synd att de behand
Ias kanske framåt midnatt, då bå
de allmänhet och press gätt och 
lagt sig. 

I Stockholm gör man numera 
så att interpellationerna behandlas 
först, i en särskild interpellations-

debatt , och till denna kommer 
ganska mycket folk , den får ock
så god pressbevakning. Likaså slip
per de som ska besvara interpella
tionerna, men inte är ledamöter i 
fullmäktige, sitta på plats hela 
natten . Stig Nilsson (vpk) kom
mer att föreslå detta i kommun
fullmäktige denna vecka. 

En vidare tanke kan vara att 
alla bordlagda interpellationer 
läggs först på nästa möte , omedel
bart följ da av alla andra bord
lagda ärenden? På så sätt skulle 
taktiska manövrer med ärendenas 
placering på dagordningen för att 
skjuta upp deras behandling för
svåras . 

Hur röstade V pk 
Skolstyrelsens borgerliga ledamö
ter har beslutat att låta Palett
skolans mellanstadium få en chans 
till. Genom att fy lla på med elever, 
som nu går på Fågelskolan men 
som bor i området mellan denna 
och paletten, löser man problemet 
utan att några extra resurser tas i 
anspråk . Vi tycker detta verkar 
vara ett klokt beslut . 

Vpk röstade liksom s emot . 
De argument de anförde (att man 
inte bör slå sönder en fungerande 
organisation och att fler barn får 
byta skola både nu och om tre 
år) är nog giltiga i princip men 
inte i detta konkreta fall. Vi tror 

at t Vpk:s representant hade röstat 
armorlunda, om han känt till alla 
detaljer. 

Det är därför och bara därför 
som vi kommenterar ärendet. Det 
illustrerar de stora svårigheter en 
nämndledamot har att skapa sig 
en riktig bild av läget, när han 
för information är beroende dels 
av tjänstemän med sina byråkra
tiska intressen, dels av direkt in
volverade föräldragrupper. Här 
måste alla vi andra hjälpa till och 
fö ra vidare den kunskap vi råkar 
ha i aktuella frågor. Innan beslu
tet är fattat . 

Red 



Har förskaren 
något ansvar 
för sin 
forskning? 

Ariman l år 

Många forskare skjuter den frågan 
ifrån sig och hävdar att forskning
en i sig varken är ond eller god 
och att "politikerna" bör ta an
svaret för konsekvenserna av forsk
ningen - en mycket farlig inställ
ning i stil med "vi lydde bara or
der" . En grupp forskare i Upp
sala har i stället hävdat att forsk
aren måste själv ta ansvar och för
söka bedöma konsekvenserna av 
sin forskning. De har utarbetat en 
"kodex" för forskare där man sä- , 
ger att forskaren bör informera 
om de tänkbara konsekvenserna 
av sin forskning och "avstå från 
sådan forskning som han eller hon 
anser oetisk". I kodexen står bl a 
att "forskningen skall ges en så
dan inriktning att dess tillämp
ningar och andra konsekvenser in
te orsakar väsentliga ekologiska 
skador" och att "vetenskapliga in
satser skall ( ... ) inte syfta till 
tillämpningar och fardigheter att 
användas för krig eller förtryck". 

En av dem som står bakom 
denna kodex är astronomiprofes
sorn Bengt Gustavsson . Han korn
mer till Lund på inbjudan av fyra 
yrkesgrupper (forskare, ingenjörer, 
läkare och präster) mot kärnvapen 
som ordnar ett offentligt möte 
(med stöd av Kursverksamheten) i 
Medeltidssalen, Folkets Hus (käl
laren) kl 19.00 måndagen den 2 
april , där han kommer att tala 
om tankarna bakom kodexen och 
diskutera den. 

• 

F ör ett år sedan rasade en mindre 
debatt i VB om tilltaget att kalla 
ett cafe för Arirnan (efter den 
Almqvistska frihetsanden). Borde 
inte i stället Orrnus' fernårspla
ner vara ledstjärnan för de rätt
tänkande? 

Nåväl, oberoende av vad som 
tycktes i VB lever cafet och fro
das. Ett år fyller man i dagarna. 
Detta har firats med en uppsjö av 
arrangemang och festligheter av 
mindre eller mer udda slag . Du 
som får veta det först nu har 
missat det mesta, men i efter
middag (fredag) ska det talas om 
massmedia och på lördag händer 
ett och, framförallt, annat. Titta 
in. 

Diktaturen i Uruguay allt 
närmare sitt fall 

Den folkliga massrörelsen mot 
militärdiktaturen i Uruguay växer 
sig allt starkare dag för dag och 
har återigen kunnat notera stora 
framgångar. Militären har närn
ligen efter omfattande interna
tionella och nationella påtryck
ningar tvingats att frige två av de 
viktigaste politiska fångarna i 
förtid. Först frigavs Jose Massen, 
medlem av kommunistpartiets 
centralkornrnitte men också en av 
världens ledande matematiker. 
Bl.a. har SFS (Sveriges Förena
de studentkårer) deltagit i 
kampanjer för hans frigivning. 
Han torterades svårt, liksom alla 
andra fångar, i samband med ar
resteringen 197 5. Ungefår lika 
länge har den andre frigivne 
fången suttit fangslad, Frente 
Arnplios (center-vänster koali
tation) presidentkandidat i valen 
1971, Liber Seregni. 

I sam band med frigivandet 
förekorn rena glädjeupplopp i 
Montevideo och stora folkmassor 
samlades runt hans bostad. På 
frigivningsdagen hela 45 000 
personer, som ropade slagord, 
bar Frente Arnplio banderoller 
och flaggor. 

Militären har fått vidkännas 
det ene politiska nederlaget efter 
det andra sedan i slutet av no-

vember då den fackliga samor
ganisationen PiT lyckades 
samla halva Montevideos befolk
ning (500 000) i en massde
monstration mot diktaturen. En 
generalstrejk med nära nog 100%
ig uppslutning genomfördes i 
januari och en ockupation av en 
nedläggnigshotad textilfabrik har 
också ägt rum. Militären är isole
rad. Endast de mest reaktionära 
grenarna av de traditionella par
tierna Blancas och Colorados 
ger den sitt stöd. De ser ju också 
ett hot i den folkliga mobilise
ringen. Fascistvännerna i det stora 
grannlandet i väster, Argentina, 
har fått kasta in handduken och 
ekonomin är körd i botten trots, 
ursäkta, på grund av Friedrnanska 
experiment. 

Den tidigare så effektiva 
censuren är uppluckrad. Seregni 
kunde efter sin frigivning genom
föra en presskonferens där han 
frarnfOrde anklagelser mot dikta
turen och krävde allrnäna val med 
alla partiers deltagande samt all
män amnesti. Att bara framföra 
detta för något halvår sedan hade 
varit helt omöjligt. Nu direktsän
des presskonferensen i radion och 
refererades i pressen. 

Mats Nilsson 

-.. 

Och sen i nästa vecka, på tors
dag kornmer ännu en begivenhet. 
Det har visat sig att de som är 
med i Föreningen Fotogalleriet, 
och som brukar ordna utställ
ningarna på Arirnan, inte bara 
har ett allmänt och altruistiskt 
intresse av att hänga upp trev
liga bilder på väggarna. Utan 
helst vill se sina egna där. Under 
namnet Vårsalong anordnas där
för en rnedlernsutställning, som 
har vernissage på torsdag, 5 april 
k119.30. 

Jan Hindersson, 
som också tog bilden. 

Tänk om! 

Diskussionerna kring det qrnärkta 
huset på Lilla Algatan 8 
väcker frågan hur vänstern egent
ligen ställer sig till utomparla
mentariska opinioner. Har vi 
månne blivit förborgerligade och 
bötjat se med misstänksamhet 
mot grupper som inte följer "spel
reglerna"? 

När vi själva står på barrika
den brukar etablissemanget rea
gera med det demokratiska syn
dromet som går ut på att folk
liga opinioner mot demokratiskt 
fattade beslut är skumrna och 
uttryck fcir speciella gruppers 
speciella intressen, och att det 
gäller för de i demokratisk ord
ning valda organen att slå vakt 
om den representativa demokra
tin. Sedan pekar man på princi
per som måste hållas och på 
eventuella olagliga yttringar som 
ha kunnat iakttagas. 

Opinionen mot q-märkningen 
har inte ställt till med något lag
överskridande men onekligen har 

En pjäs med ovanlig tillkomsthis
toria ges på stadsteatern i dag 
fredag samt i morgon. Det är 
Mats Ödeens Trubadurens åter
komst som Riksteatern gästspelar 
med. Pjäsen handlar om regissören 
Gösta Bredefeldts egen barndom, 
sådan han har berättat den för 
Mats Ödeen, som sedan skrivit 
ner och dramatiserat berättelsen. 

Pjäsens Jonny Fältman är en 
framgångsrik protestsångare och 
trubadur. Berättelsen om hans liv 
utspelas i tre tidsplan - ett i nu
tid, ett på 30-talet och ett på 40-
talet. De olika tidsplanen binds 
ihop av sång - och rnusikinslag, 
både gamla välkända örhängen 
och nyskrivna ballader. J onny är 
trots sina framgångar osäker på 
sitt liv och funderar över sina 
rötter. Varför har han blivit den 
han är, vilka krafter har format 
honom? Han söker upp sin mor 
Agne s och tillsammans återska
par de sitt förflutna. 

En förtätad uppsättning har 
det blivit , om nutidsmänni
skans rotlöshet, vårt behov av 
en fast punkt med perspektiv 
bakåt och förtröstan inför fram
tiden. Huvudrollerna spelas av 
Inger Liljefors och Robert 
Backlund. 

den varit uttryck för speciella 
gruppers speciella intressen. Men 
vad då? Så är det väl nästan alltid, 
att det bara är en del av ett lands 
eller en stads befolkning som be
rörs av en speciell fråga! 

Huset på Lilla Algatan är ner
slitet, trångt och tämligen oskönt. 
Något större skäl att krossa män
niskors hjärtan för detta bygge 
föreligger knappast. Inte heller 
finns det något skäl att bryta mot 
den viktiga vänsterprincipen att 
lyssna på medborgares utompar
lamentariska viljeyttringar. 

Finn 

At!. 
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Har du flyttat'! 
Sk1cka hela adrev;dclen med din gamla adress till Veckobladet 
Pr e dgat~n 28 . 222 21 Luml. V! m nya ad res~ ar : 

Marknadsakademin 

Sjöbo och Kivik 
Har sin marknad valje år 
Nu skall och vitterheten få en 

sån i vår 
Här bjuder kunskapens månglare 
Ut sig till vår industri 

Kom till Pålsjö ängar 
Beskåda vårt marknadsfålt 
Har du inte råd med ett stånd 

får du nöja dig med ett tält 
Vi släpper forskningen fri 
I vår marknadsekonomi 

A t t frihet är pengar 
Har vi lärt oss sen vi var små 
Här är det stålama som snackar -

låt karusellen gå 
Bara forska och bli fri 
Glöm det där med fllosofi 

Så släng Platon i väggen 
Aristoteles i en säck 
Vig ditt liv åt IKEA och annat 

billigt smäck 
Här vare forskning till salu 
I vår möbelakademi 

Ekonomernas tempel 
Är som centrum för en kult 
A v orakel och siare är hela huset 

fullt 
Såskådar man i kulan 
Kallar det för vetenskap 

Går du utan ideer 
Men med pengar i din hand 
Ta en tur till Ideon -

ideernas Disneyland 
Här vare forskning till salu 
Här blir humbug till vetenskap 

Bara köpa och sälja 
Så ska forskningen bli fri 
Liksom den rike är fri i en 

marknadsekonomi 
Så är han också fri 
I en marknadsakademi 

Barnkulturvecka 
i sikte 

Veckan 1-8 april ges en rad te a terföreställningar, 
konserter och andra program för barn i alla åldrar. 
stadsteatern, stadsbiblioteket och stadshallen är 
engagerade. Håll utkik i pressen för exakta informa
tioner! 

POSTTIDNING 

Kai'in Blam 
Erik Dahlbergs g 3 B 
222 20 UJMJ 

. 
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Fiskkonster 

Köksfilosofen har med ohejdat 
intresse följt debatten om Chiiii
das skulptur på S tortorget och 
därvidlag osökt kommit att tänka 
på stenbit. s tenbiten leker näm
ligen nu och honorna är uppsväll
da av rom, som skäligen enkelt 
kan tas tillvara. 

En stenbitshona, »sugga», in
handlas, t. ex. bakom Tekniska 
Museet i Malmö, eller hos fisk
handlare. Den kostar få kronor 
och väger flera kilo. Lägg ett snitt 
vid sidan om ryggkammen, stick 
inte, och skiir nedåt så att sidan 
(kanske 2 cm tjock) kan hållas ut , 
tills man s~r en av de röda rom
säckarna. Fortsätt tills ett hål bil
dats, stort nog att ta ut romsäck
en genom. Ta försiktigt ut rom
säcken med händerna. Det gör in
te så mycket om den går sönder, 
bara ingenting annat går sönder 
samtidigt (t ex gallan). Nu syns 
den andra romsäcken . Ta ut den 
genom samma hål. Släng fisken. 
Romsäckarna läggs i en stor bun
ke eller gryta med höga kanter. 
Slå på rikligt med kallt vatten . 
Vispa med en stålvisp. Den blir 
full av hinnor och rom. Skrapa 
av rommen med händerna till
baka i bunken, släng hinnorna. 
Fortsätt så, många vändor, tills 
ingenting längre fastnar på vispen. 
Romkornen tål detta utan vidare, 
de är mycket bastanta. Häll fö r
siktigt av vattnet i bunken och slå 
på nytt. Häll av detta och slå på 
nytt . Upprepa fem-sex gånger så 
att rommen sköljs rejält och små
resterna av hinnorna sköljs bort, 
de är mycket lättare än själva 
kornen, som sjunker. Häll av det 
sista vattnet. 

Bered en sal t! ag av 4 m sk sal t 
per liter vatten. Minst en liter lag 
per fisk, gärna två. Hälllagen över 
rommen, låt stå en kvart eller 
mer. Häll av noga. Den ambitiöse 
kan använda ett fint durkslag. Nu 
är rommen fardig. Den håller sig 
ett par veckor i kylskål;l, men kan 
också frysas i flera manader. Av 
en rejäl fisk blir det l kg (ett kilo) 
rom. Jämför gärna kilopriset med 
Limfjordskaviaren i affären - det 
är också stenbit. 

Exempel: Rostad brödskiva, 
smör, salladsblad, massor med 
rom, citronsaft. Eller blanda 
med gräddfil som fisksås. 

PS. Den som absolut vill ha 
sin kaviar svart, kan farga den 
med aktivt kol, som kan köpas i 
hembrännaraffarer. Järnlaktat 
går också bra, men är svårare att 
få tag i. 

Lägenhet säljes 

Brf Tingvallen, Skarp skytt ev. 4 
r o k, 109 kvm , delvis nyrenoverad 
2 ingångar, 2 badrum. Garage, 
tvättmaskin, torkskåp. 
Lämplig för mindre kollektiv. 
Pris 40.000:-
Kontakta Hans Lindberg, te!. 
046-121844 

Arbete och gemenskap 
Kolonistuga till salu. Göran 
Nyman te! 046-138212 

BL AS ORKESTERN Internat i 
Idaröd Lör 31.3 kl 9.00 - Sön 
1.4 kl 16.00. Samling M årtens
torget l ör 9.00. Ordinarie spel n . 
sönd instä llda . 
TEATER Caba re t Cool, Teater
genique, Lilla Teatern, Sandg 14 
fre 30/3, lör 31/3 sön 1/4 kl 
19.30. 
M USI K L ör 31.3 Stadsbibl kl 15, 
Blockflöjtsmusik fr 1600-t Italien 
Sön 1.4 Stadshallen kl 16, Fa
miljekonsert m Lunds Ungdoms
orkester. 
VPK l F trä ning på Lerbäcks. Lö 
kl 16. 

H A R forskaren något ansvar? 
Möte om etiskt kodex för forskare 
Mån 2/4 kl 19 Medeltidssalen, 
Folkets Hus, Lund 

konvnunistlsk 
kommunalpolitik 

KOMMUNALPOLITIK M ån 2/4 
kl 20 kv innamöte på partilokalen 

VECKORLADI~T 

Denna veckas redaktion utgj o rdes 
av Lars Borgström och Lars Nilsson 
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